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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh keputusan 

pendanaan, likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2018. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis regresi 

data panel pada pembahasan bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian variabel keputusan pendanaan yang diukur dengan Debt 

To Equity Ratio (DER) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa 

keputusan pendanaan (DER) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2018.  

2. Hasil pengujian variabel likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) 

menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa likuiditas (CR) tidak 

berpengaruh terhadap positif nilai perusahaan pada perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2015-2018.  

3. Hasil pengujian variabel profitabilitas yang diukur dengan Return Of 

Equity (ROE) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas  

(ROE) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015 – 2018.
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang mungkin dapat 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah: 

1. Terdapat beberapa perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak 

mempublikasi laporan keuangannya secara lengkap. 

2. Terdapat beberapa perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak 

memperoleh laba selama periode penelitian. 

3. Penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu keputusan 

pendanaan, likuiditas, dan Profitabilitas. Sehingga penelitian ini 

mengabaikan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan kesimpulan di atas, 

maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai referensi serta 

menambah wawasan dibidang keuangan mengenai pengaruh nilai 

perusahaan terhadap keputusan pendanaan, likuiditas dan profitabilitas, 

guna pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi 

gambaran kepada perusahaan mengenai nilai perusahaan. Dalam 

meningkatkan nilai perusahaan sebaiknya perusahaan memperhatikan 

keputusan atau kebijakan penting yang dapat menyejahterakan 

pemegang saham seperti investasi dan pendanaan, dengan 

mengalokasikan utang seoptimal mungkin seperti menggunakan utang 

untuk meningkatkan kegiatan produksi dengan menambah aktiva 

produktif seperti mesin, perlengkapan serta bahan baku sehingga dapat 

meningkatkan penjualan perusahaan yang akan berdampak pada 

meningkatnya laba perusahaan dan sekaligus meningkatkan laba per 

lembar saham yang diterima oleh investor. Perusahaan juga perlu 

memperhatikan aset yang dimiliki, seperti melihat besarnya piutang 
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yang dimiliki perusahaan, apabila piutang yang dimiliki perusahaan 

bertambah setiap tahunnya, maka hal tersebut dapat menambah risiko 

tidak tertagih yang akan meningkatkan reaksi negatif investor sehingga 

dapat menurunkan nilai perusahaan. 

b. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu untuk 

mempertimbangkan pengambilan keputusan investor terhadap 

perusahaan terkait dengan nilai perusahaan yang tercermin dari 

keputusan pendanaan, likuiditas dan profitabilitas yang digunakan 

akan berdampak kepada perusahaan dimata investor. Investor perlu 

menganalisis dan menilai bagaimana perusahaan mengelola utangnya 

dengan baik, seperti menggunakan utang untuk meningkatkan kegiatan 

produksi dengan menambah aktiva produktif seperti mesin, 

perlengkapan serta bahan baku sehingga dapat meningkatkan 

penjualan perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya laba 

perusahaan. Investor juga perlu menganalisis aset lancar dan modal 

yang dimiliki perusahaan, seperti melihat besarnya piutang yang 

dimiliki perusahaan, apabila piutang yang dimiliki perusahaan 

bertambah setiap tahunnya, maka hal tersebut dapat menambah risiko 

tidak tertagih. Maka dari itu investor perlu mempertimbangkan agar 

tidak salah dalam mengambil keputusan keuangan terhadap 

perusahaan.
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